
Bielsko-Biała Nocą, 23 października 2014, HALA POD DĘBOWCEM 

KOMUNIKAT TECHNICZNY 

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORUSZANIA SIĘ PO TERENIE ZAWODÓW 

Zawody rozgrywane są w terenie typu campus. Zbajdują się tam budynki takie jak hala sportowa, 

hotel, restauracja, budynki administracyjne, magazynowe. Znaczna część to tereny otwarte o 

nawierzchni trawiastej (czasami jest to wspomnienie po trawie) lub utwardzonej, w jednaj części 

znajduje się pole szkoleniowe pracowników energetyki, w związku z tym znajduje się tam duża ilość 

słupów, linii i innych obiektów energetycznych – urządzenia generalnie nie są pod napięciem, ale 

prosimy aby traktować je wyłącznie jako obiekty orientacyjne. 

Teren zawodów  poprzecinany jest gęstą siecią uliczek o niewielkim natężeniu ruchu. Ze względu, na 

to że na obszarze objętym mapą znajduje się również Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 

(zaznaczony kolorem oliwkowym – zakaz wstępu pomimo otwartych bram), można się natknąć na 

manewrujące samochody szkół nauki jazdy, oraz porozstawiane pachołki i tyczki. 

Organizatorzy nie wprowadzają żadnych zmian w organizacji ruchu. Stosunkowo ruchliwe ulice: Armii 

Krajowej i Karbowa ograniczają obszar zawodów, a bieganie wzdłuż nich – jesli ktoś uzna, że taki 

wariant jest optymalny - dozwolone jest tylko po chodnikach. 

Wszystkich startujących obowiązuje przestrzeganie zasad ruchu drogowego. 

Obszary zaznaczone kolorem oliwkowym (m.in. WORD) to tereny, na które obowiązuje zakaz wstępu. 

Przypominamy również o zasadzie, że elementy terenu oznaczone grubą linią są nieprzekraczalne. 

Dotyczy  to takich elementów jak żywopłoty, mury, ogrodzenia. 

 

 

 

Obowiązuje bezwględny zakaz przechodzenia przez nie, nawet gdyby było to technicznie możliwe.  

CENTRUM ZAWODÓW 

Hala sportowa pod Dębowcem, Bieslko-Biała, ul. Karbowa 26; współrzędne wejścia do hali: 

49,785658°, 19,021684°. 

Wygodny dojazd autobusami MZK linii nr 7 spod dworca PKP (przystanek przy ul. Piastowskiej) o 

godz. 16.31, 17.01, 17.21, 17.51, 18.20, 18.45. w kierunku Hala Widowiskowo-Sportowa. Powrót 

spod hali w stronę dworca godz. 19.37, 20.22, 21.12, 22.07. 

W centrum zawodów otwarty będzie bufet z napojami i słodyczami.  



 

PROGRAM 

17:30 – 18:30 – recepcja startujących 

18:30 – otwarcie zawodów 

18:45 – odprawa techniczna 

19:00 – minuta 00 – start pierwszych zawodników 

21:00 – zakończenie zawodów, wręczenie upominków dla zwycięzców i losowanie.  

PARKINGI 

W centrum zawodów znajduje się duży parking. 

DOSTĘPNOŚĆ TERENU ZAWODÓW 

Teren zawodów to ogólnie dostępny obszar ośrodka ZIAD oraz okolice Hali Widowskowo-Sportowej 

BBOSiR i każdy ma możliwość zapoznania się z nim przed zawodami. Apelujemy jednak do 

uczestników, aby dla zachowania zasad Fair-play od godz. 18-tej do swojej minuty startu pozostawali 

na terenie Centrum Zawodów, a po ukończeniu biegu powstrzymali się od pomagania (i oczywiście 

przeszkadzania) innym startującym. 

MAPY I OPISY 

Skala 1 : 3 500, warstwice co 1 m, zgodna ze standardem IOF. W folii. Opisy słowne z kodami 

punktów na odwrocie map. Piktogramy dla trasy PROFI do pobrania na starcie.  

TRASY 

Zawody rozegrane zostaną na dwóch trasach: PROFI i OPEN.  

Trasa PROFI: 22 punkty kontrolne oznaczone w terenie lampionami na stojakach z perforatorami, 

kolejność obowiązkowa. Długość trasy mierzona w linii powietrznej: 2700 m. Na punktach kody. 

Punkty ponumerowane na mapie liczbami od 1 do 22, potwierdzanie perforatorami na kartach 

startowych w kratkach zgodnie z numeracją. Punkty oznaczone będą kodami, które podane zostaną 

w opisach dołączonych do map. 

Trasa OPEN: 17 puktów kontrolnych. Kolejność obowiązkowa. Część, oznaczona na 

mapie czerwonymi kółkami, jest oznaczona w terenie tradycyjnie: lampionami na 

stojakach z perforatorami. Pozostałe, oznaczone na mapie czerwonymi 

kwadratami, stanowią element zadania-zabawy. W zaznaczonych miejscach 

znajdują się loga wybranych partnerów lub sponsorów (spośród tych które są na 

mapie), pierwszą literę ich nazw należy wpisać jako potwierdzenie w odpowiedniej kratce na karcie 

startowej.  „Ściąganie” od innych startujących i podpowiadanie traktujemy jako naruszenia zasad 

Fair-play. 



KLASYFIKACJE 

Podczas zawodów prowadzona będzie klasyfikacja w kategoriach: 

PROFI M (mężczyźni), PROFI K (kobiety), OPEN, OPEN R (rodzice z dziećmi). Niezależnie od wieku. W 

pierwszej kolejności wg czasów zawodnicy, którzy zaliczyli wszystkie punkty kontrolne, za nimi wg 

czasów z brakującym 1 punktem, itd. 

Wyniki każdej z czterech edycji, będą sumowane w klasyfikacji calego cyklu wg punktów za uzyskane 

miejsca w poszczególnych edycjach: 30 pkt. za 1 miejsce, 27 za 2 miejsce, 25 za 3 miejsce, 23 za 4-te, 

22 za 5-te, itd. aż do miejsca 25-go. Pozostali otrzymują 1 pkt. za udział. 

Poza klasyfikacją generalną w każdej z powyższych kategorii, przewidujemy klasyfikację w 

kategoriach wiekowych (wg zasad Polskiego Związku Orientacji Sportowej) w których liczba 

startujących będzie wynosiła co najmniej 6. 

WYPOSAŻENIE ZAWODNIKÓW 

Obowiązkowo latarka, zalecana czołowa. Teren jest w większości oświetlony, ale są fragmenty 

ciemne.  

Na trasach OPEN potrzebny będzie długopis lub ołówek. 

Obuwie:  zalecane obuwie biegowe odpowiednie do biegów ulicznych lub przełajowych, nie 

odradzamy korki, kolce są zabronione. Uwaga – możliwe jest błoto, a na pewno będzie mokra trawa,  

należy mieć rzeczy do przebrania. 

Elementy odblaskowe:  ze względów bezpieczeństwa prosimy o wykorzystanie opasek otrzymanych 

na poprzednim etapie, lub posiadanie widocznych elementów odblaskowych na stroju biegowym. W 

ograniczonym zakresie przewidujemy możliwość uzupełnienia braku na starcie. 

GORĄCA PROŚBA 

Pomieszczenia udostępnione zawodnikom są nowe i czyste. Prosimy aby takimi pozostały !   

Do zobaczenia na starcie. 

 

 

Bielsko-Biała, 20 pażdziernika 2014. 


